KARCZOWNICE I KOSIARKI
BEZ ZASOBNIKA

KARCZOWNICA GRILLO
CL 75
Grillo CL 75 jest samojezdną, niezwykle
zwrotną kosiarką, która szybko i efektywnie
radzi sobie nawet z wysoką trawą. Nierówne
podłoże, strome stoki oraz wszelkie inne
przeszkody nie stanowią problemu dla CL 75!
Idealne rozłożenie masy oraz nisko położony
środek ciężkości zapewniają stabilność
urządzeniu.
Specjalne opony gwarantują
przyczepność w każdych warunkach. Kosiarka
wyposażona jest w pojedyncze ostrze oraz
zmienne nakładki, co gwarantuje wysoką
jakość koszenia. Może być z powodzeniem
wykorzystana zarówno do profesjonalnego,
jak i domowego użytku – do pielęgnacji
trawników czy do prac w sadzie.
OPIS:
 napęd hydrostatyczny
 system tnący: 1 obracające się ostrze z 2 odpornymi na wstrząsy
pływającymi zewnętrznymi nożami
 wyrzut tylny
 płynna regulacja koszenia
 manualna blokada dyferencjału
 kierownica regulowana, skrętna na boki
DANE TECHNICZNE
SILNIKI
Honda GXV340 OHV (A)
Briggs & Stratton Intek 3.130 Power Built (B)

Długość
Szerokość
Wysokość
Ciężar
Szerokość obszaru roboczego
Wydajność koszenia

benzynowy, 1-cylindrowy, 8.9 KM
benzynowy, 1-cylindrowy, 13 KM
2150 mm
845 mm
1050 mm
140 kg (A), 150 kg (B)
780 mm
2500m2/h

KOSIARKA GRILLO
CLIMBER 7.13
Kosiarka Grillo Climber 7.13 świetnie sprawdza
się przy koszeniu wysokiej trawy, zagajników
oraz krzewów. Nie przeszkadzają jej zbocza
i nierówne tereny - nisko położony środek
ciężkości gwarantuje stabilność. Jest bezpieczną
i wydajną
maszyną
przeznaczoną
do
utrzymywania terenów zielonych. Niezwykła
zwrotność, łatwość sterowania oraz prędkość
sprawiają, iż Grillo Climber 7.13 jest szybka,
efektywna i jednocześnie prosta w obsłudze.
To po prostu kosiarka dla każdego!

OPIS:










napęd hydrostatyczny
sprzęgło elektromagnetyczne
system tnący: 1 obracające się ostrze
wyrzut tylny i boczny
regulacja koszenia: 6 poziomów, 1 poziom przeznaczony do transportu
mechaniczna blokada dyferencjału
amortyzowane, regulowane siedzenie
opony traktorowe
akcesoria: hak holowniczy i światła przednie
DANE TECHNICZNE
SILNIK

Briggs & Stratton Intek 3.130 AVS

Długość
Szerokość
Wysokość
Ciężar
Szerokość obszaru roboczego
Wysokość koszenia
Wydajność koszenia

benzynowy, 1-cylindrowy, 13 KM
1895 mm
950 mm
975 mm
225 kg
850 mm
od 35 do 85 mm
4800 m2/h

KOSIARKA GRILLO
CLIMBER 7.16
Grillo Climber 7.16 świetnie sprawdza się przy
koszeniu wysokiej trawy, zagajników oraz
krzewów. Nie przeszkadzają jej zbocza i nierówne
tereny - nisko położony środek ciężkości
gwarantuje stabilność. Jest bezpieczną i wydajną
maszyną przeznaczoną do utrzymywania
terenów zielonych. Niezwykła zwrotność, łatwość
sterowania oraz prędkość sprawiają, iż GRILLO
CLIMBER 7.16
jest szybka, efektywna
i jednocześnie prosta w obsłudze. To po prostu
kosiarka dla każdego!
OPIS:










napęd hydrostatyczny
sprzęgło elektromagnetyczne
system tnący: 1 obracające się ostrze
wyrzut boczny i tylny
regulacja koszenia: 6 poziomów, 1 poziom przeznaczony do transportu
manualna blokada dyferencjału
amortyzowane, regulowane siedzenie
akcesoria: hak holowniczy, światła przednie
opony traktorowe
DANE TECHNICZNE
SILNIKI

Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV

Długość
Szerokość
Wysokość
Ciężar
Szerokość obszaru roboczego
Wysokość koszenia
Wydajność koszenia

benzynowy, 2-cylindrowy, 16 KM
1895 mm
950 mm
975 mm
235 kg
850 mm
od 35 do 85 mm
6000 m2/h

KOSIARKA GRILLO
CLIMBER 7.21
Kosiarka Grillo Climber 7.21 świetnie sprawdza
się przy koszeniu wysokiej trawy, zagajników
oraz krzewów. Nie przeszkadzają jej zbocza
i nierówne tereny – nisko położony środek
ciężkości gwarantuje stabilność. Jest bezpieczną
i wydajną
maszyną
przeznaczoną
do
utrzymywania terenów zielonych. Niezwykła
zwrotność, łatwość sterowania oraz prędkość
sprawiają, iż Grillo Climber 7. 21 jest szybka,
efektywna i jednocześnie prosta w obsłudze. To
po prostu kosiarka dla każdego!
OPIS:










napęd hydrostatyczny
sprzęgło elektromagnetyczne
system tnący: 1 obracające się ostrze
wyrzut boczny i tylny
regulacja koszenia: 6 poziomów, 1 poziom przeznaczony do transportu
manualna blokada dyferencjału
amortyzowane, regulowane siedzenie
akcesoria: hak holowniczy, światła przednie
opony traktorowe
DANE TECHNICZNE
SILNIKI

Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV

Długość
Szerokość
Wysokość
Ciężar
Szerokość obszaru roboczego
Wysokość koszenia
Wydajność koszenia

benzynowy, 2-cylindrowy, 21 KM
1895 mm
950 mm
975 mm
245 kg
850 mm
od 35 do 85 mm
6000 m2/h

KOSIARKA GRILLO
FX 20
Grillo FX 20 jest wprost idealną maszyną do
pielęgnacji trawników. Sprawdza się zarówno
w domowym, jak i profesjonalnym użytku. Jej
kompaktowy rozmiar i wydajny silnik pozwalają
na szybkie koszenie dużych obszarów przy
jednoczesnej możliwości łatwego docierania do
trudnodostępnych, ciasnych miejsc. Kosiarka
została wyposażona w system „Quick Shift”,
który pozwala operatorowi na szybką zmianę
sposobu odprowadzania skoszonej trawy –
z tylnego wyrzutu (odpowiedni do wyższej trawy)
na tryb mulczowania (odpowiedni do niskiej
trawy).
OPIS:










napęd hydrostatyczny
agregat tnący z 3 ostrzami pływającymi umieszczony z przodu maszyny
system do mulczowania oraz wyrzut tylny
hydrostatyczny hamulec postojowy
płynna, elektryczna regulacja koszenia
kierowanie za pomocą dźwigni
trawiaste opony
amortyzowane, komfortowe siedzenie
akcesoria: hak holowniczy, system anti-lift poprawiający właściwości
jezdne na pochyłach
DANE TECHNICZNE
SILNIKI

Kawasaki FX 600V

Długość
Szerokość (z agregatem tnącym)
Wysokość
Ciężar (z agregatem tnącym)
Szerokość obszaru roboczego
Wysokość koszenia
Wydajność koszenia

benzynowy, 2-cylindrowy, 20.3 KM
2580 mm
1320 mm
1100 mm
460 kg
1250 mm
od 30 do 85 mm
13000m2/h

KOSIARKA GRILLO
FX 27
Grillo FX 27 jest wprost idealną maszyną do
pielęgnacji trawników. Sprawdza się zarówno w
domowym, jak i profesjonalnym użytku. Jej
kompaktowy rozmiar i wydajny silnik pozwalają
na szybkie koszenie dużych obszarów przy
jednoczesnej możliwości łatwego docierania do
trudnodostępnych, ciasnych miejsc. Kosiarka
została wyposażona w system „Quick Shift”,
który pozwala operatorowi na szybką zmianę
sposobu odprowadzania skoszonej trawy – z
tylnego wyrzutu (odpowiedni do wyższej trawy)
na tryb mulczowania (odpowiedni do niskiej
trawy).
OPIS:










napęd hydrostatyczny
agregat tnący z 3 ostrzami pływającymi umieszczony z przodu maszyny
system do mulczowania oraz wyrzut tylny
hydrostatyczny hamulec postojowy
płynna, elektryczna regulacja koszenia
kierowanie za pomocą dźwigni
trawiaste opony
amortyzowane, komfortowe siedzenie
akcesoria: hak holowniczy, system anti-lift poprawiający właściwości
jezdne na pochyłach
DANE TECHNICZNE
SILNIKI

Briggs & Stratton Series 8270

Długość
Szerokość (z agregatem tnącym)
Wysokość
Ciężar (z agregatem tnącym)
Szerokość obszaru roboczego
Wysokość koszenia
Wydajność koszenia

benzynowy, 2-cylindrowy, 27 KM
2850 mm
1320 mm
1100 mm
440 kg
1250 mm
od 30 do 85 mm
13000m2/h

KOSIARKA GRILLO
MD 13
Grillo MD 13 została stworzona z myślą
o pielęgnacji dużych obszarów zielonych. Dzięki
nisko położnemu środkowi ciężkości jest
niezwykle stabilna - idealnie sprawdza się na
pochyłych terenach. Układ ostrzy został
zaprojektowany w taki sposób, by zapewnić
precyzję oraz wydajność koszenia w każdych
warunkach. Wygodne, amortyzowane siedzenia
z regulowanymi podłokietnikami zapewniają
maksymalny komfort pracy operatorowi.
Niezwykłe możliwości kosiarki, łatwość obsługi
oraz szybkość działania sprawiają, że Grillo MD
13 jest wydajna, a praca z nią to przyjemność!
OPIS:









napęd hydrostatyczny
system tnący: 1 obracające się ostrze z pływającymi końcówkami
wyrzut boczny, system do mulczowania
dźwignia „Quick Shift” do zmiany poziomu koszenia
regulacja koszenia: 6 poziomów, 1 poziom przeznaczony do transportu
amortyzowane, regulowane siedzenie
akcesoria: hak holowniczy, światła przednie
opony trawiaste
DANE TECHNICZNE
SILNIKI

Briggs & Stratton Intek 3.130 AVS

Długość
Szerokość
Wysokość
Ciężar
Szerokość obszaru roboczego
Wysokość koszenia
Wydajność koszenia

benzynowy, 1-cylindrowy, 13 KM
1895 mm
1130 mm
975 mm
218 kg
830 mm
od 25 do 85 mm
4500 m2/h

KOSIARKA GRILLO
MD 16
Grillo MD 16 została stworzona z myślą
o pielęgnacji dużych obszarów zielonych. Dzięki
nisko położnemu środkowi ciężkości jest
niezwykle stabilna - idealnie sprawdza się na
pochyłych terenach. Układ ostrzy został
zaprojektowany w taki sposób, by zapewnić
precyzję oraz wydajność koszenia w każdych
warunkach. Wygodne, amortyzowane siedzenia
z regulowanymi podłokietnikami zapewniają
maksymalny komfort pracy operatorowi.
Niezwykłe możliwości kosiarki, łatwość obsługi
oraz szybkość działania sprawiają, że Grillo MD
16 jest wydajna, a praca z nią to przyjemność!
OPIS:










napęd hydrostatyczny
system tnący: 1 obracające się ostrze z pływającymi końcówkami
wyrzut boczny, system do mulczowania
dźwignia „Quick Shift” do zmiany poziomu koszenia
regulacja koszenia: 6 poziomów, 1 poziom przeznaczony do transportu
mechaniczna blokada dyferencjału
amortyzowane, regulowane siedzenie z pałąkami bezpieczeństwa
akcesoria: hak holowniczy, światła przednie
opony trawiaste
DANE TECHNICZNE
SILNIKI

Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV

Długość
Szerokość
Wysokość
Ciężar
Szerokość obszaru roboczego
Wysokość koszenia
Wydajność koszenia

benzynowy, 2-cylindrowy, 16 KM
1895 mm
1130 mm
1025 mm
238 kg
830 mm
od 25 do 85 mm
6000 m2/h

KOSIARKA GRILLO
MD 22
Grillo MD 22 została stworzona z myślą
o pielęgnacji dużych obszarów zielonych. Dzięki
nisko położnemu środkowi ciężkości jest
niezwykle stabilna - idealnie sprawdza się na
pochyłych terenach. Układ ostrzy został
zaprojektowany w taki sposób, by zapewnić
precyzję oraz wydajność koszenia w każdych
warunkach. Wygodne, amortyzowane siedzenia
z regulowanymi podłokietnikami zapewniają
maksymalny komfort pracy operatorowi.
Niezwykłe możliwości kosiarki, łatwość obsługi
oraz szybkość działania sprawiają, że Grillo MD
22 jest wydajna, a praca z nią to przyjemność!
OPIS:









napęd hydrostatyczny
system tnący: 3 obracające się ostrza
wyrzut tylny, system do mulczowania
regulacja koszenia: 4 poziomy, 1 poziom przeznaczony do transportu
mechaniczna blokada dyferencjału
amortyzowane, regulowane siedzenie z pałąkami bezpieczeństwa
akcesoria: hak holowniczy, światła przednie
opony trawiaste
DANE TECHNICZNE
SILNIKI

Briggs & Stratton 7220 Professional Series V-Twin

Długość
Szerokość
Wysokość
Ciężar
Szerokość obszaru roboczego
Wysokość koszenia
Wydajność koszenia

benzynowy, 2-cylindrowy, 22 KM
1800 mm
1320 mm
1070 mm
325 kg
1300 mm
od 30 do 90 mm
8500 m2/h

